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Ahojte Alfonzici I

Po delši pŤes[ivce viirn opět pfiruíšime trochučtiva.
Nejpnre v_vwětlíme tu prodlnnr. Vzlrledem k ruiročnosti příprav školního čampisu jsme se roáod-
li, žpvám Alfonze budeme předkládat črvrtletně. Vyjde tedy ještě Alfonz zimni, jarní a letní.

Ačkoliv jste ruím jako ětenráň zachovali v loňském školním roce l-ěrnos| málokdo z viás byl ocho-
ten podilet m na tvotĎě Alfonze. eu§t§ to napravit,

A co pro vás pďeme pro tento rok ?
Něco si ještě necfuime pod pokličkou, ale uŽ teď prozradíme, žepro vás miáme nachystáno
několik novinek :

ýklad vašich jmen podle kalendáře, batwný horoskop, lekce společenského chovrini
-iat netyt opiói{kem, rubriky Děkujeme aZpov#rrice, medailónty zajímavých osob-
ností, roáovory v novém obleku a lrlavně nové soutěže.
Tadyjsou:
1. Psgvec rgku : starre se jím ten, kdo sesbíá nejvic bodiků za pfispěvlcy do Alfonze

(hodnotíme kažďý č}furek, básničkl křížovkt, prostě každý Ťádfi
kteý bude otištěn)

2. Třída roku : rnáme vás pod drobnohledem !;jedenknít za dané obdobi dostanete
body za stav l,aši řídy (poádek , ."ýdab4 zeleň), za úspěchy vašich
spolužkův růných §outěách ata prezentaci ťíťv Alfonzovi (kaž
úíbude mít k dispozici 1 stnírrku - představte se, jak je libo, přihlas-
te se co nejdřív); 1. a 2,stupeň budou hodnoceny odděleně

3. Kdo ie kdo aneb Jak ie nezníte II ( chcďe_li vědět víc, hod'te okem dovniť časo.
pisu)
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§o\rTNKY v m[rHov.NĚ

The Cartoon Classics Coilection {l4 ábavných příběhů s bohatými ilustracemi - např.Fllinstounovi.
Tom a Jerry ad,)

Štoil, Ivan : Objevitelé pfirodních zákonů (ilustrovanii encykiopedie do chemie, §,ziky i pfirodo-
pisu)

Lindgrenovrá, A§trid : Detektiv Kalle má podezření (za tajemsMm do chodeb zříceniny hradu)
Robinsonová, Baóara : Nejlepši školní rok (6 sourozenců = postrach školy,lumpámy, humor)
Lanczová, Lenka : Souhvězdí Labutě
Rudolf, Stanislav : Zatmění srdce
+ obrovslfii hromada anglických pfirustku
StúIe doplňujeme encyklopedii SVĚr POZtuÁNÍ ttt

oĚxrr,rmm

l za reprezentaci školy Štěpinu Žitkovi ze 4.B. který vybojwal l.misto na Mistrovství ČR v Břec-
lavi v rapid šachu áků do 10 let, a Heleně Žilkové zl.C za 2.místo tamtéž v kategorii žákyň
do 14 let

r dívkám z 8.říd za 3.misto ve štafeách
r klukům i holkrám za 3., resp. 1. misto v okrskovém kole přespolniho běhu ve 4.kategorii, hollcám
&.}lidková,I.Procházková, RVaňková, M.Tesařoviá, E.Vernerová) za l.misto v okresním kole
a postup do regioruálního kola

aaa\rrRoKY §T.A\lbIE I NEST,AVNE

učitelé :
* ,,Jdi domů ávďichu !*
* .No jo. Třída je zase neuklizená. I\4r{te aspoň lyěištěné zuby 7'
* ,,Až ty budeš 2 minuty zticha, tak budu vědě| že jsi už 5 minut po smlti ..."
+ ,,Už minule jsem vím r,ywětloval, že poloviny jsou naprosto §tejné. §uile to pletete, protože pň

výkladu nediivá větší polovina z vás vůbec pozor !"
* ředitel : ,,L€tos začneme v 8.řídách se sexuiáIni lÝchovou."

učitelé : ,,A jak to bude s domácími úkoly 7'

zacJ-. :

* ,,Pí:it jsem se nechtěl, stejně jako ten druhý. No a to mě r,ryprovokovalo !'.
* ,,Nemůžu zato, ženosim ze školy petky. Benl co ďávají.* \,

x ,,T.G,Masaryk ? .,... To byl moderátor rádia"
* ,,Na ústavrr jsme šli všichni kromě Pepíka, ktery c§óí ve škole už od bitly na Bílé hoře." rl- =.§+.j* ,,V občanské válce v USA proti sobě bojovali Lincoln a Kresčak." I t l K\ Dt,

§fi Mr lieí ]€D\lA
t|o;KA ,

Jak polapit hvězdu
Tak to vám neprozradíme, ale zkusíme viám poradit, jak získat autogTam svého miláčka.

1. Použvejte váy dopisni obálh! do které vložáte další - .,zpáteční'1 s nadepsanou wou adresou
a přilepenou známkou (nejlépe originíl US{ VB,...), nebo alespoň dróný finanční obnos - v ceně
známlry, V pfipadě, že nemáte ani jedno, ani druhé, pošlete pohlednice nětíeré pamětihodnosti ČR
- ať rná ttvězda jasno, s kým m:í tu čest - s pfiloženou omlwou poukazrjící na neschopnost česk}ch
pošt.

2. Přidejte bílou kartičku na podpis, nebo fotografii, kterou chcete podepsat,
3. Nezapomeňte prwodní dopis.
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Bud'te zdvoňlÍ. NaPiŠte něco, co dolqíž€, že jste skutďný"rn fanouškem (např. váš nejoblíbenější
film g o§|oYgnou hvězdou). Nezapomínqte na stova,,prósím" a,,děkuji';. nšte co n"jrt oeoe;i,-
nikdo nemá Čas na rraŠe románor,é úlevy; na §troji, oa počitaa nebo ae§pon tiskacím písmórn

4. Pak už fuývá jen čekat a neklesat na mysli.
Jo, a dejte nám vědět jakjste dopadli.

Tfuba právě takto :

l. DEAR MR. ToM cRUl§E,
l HAVE BEEN A FAN OF YOURS FOR A LONG TIME.
l WOULD L|KE TO REQUEST AN AUTOGRAPH,
oR lF Po§§lBLE, AN AUToGRAPHED PHoToGRA|)H oF YoU,
THANKYOU FOR TAK|NG THE T|ME TO READ MY REQUEST.

slNoERELY
Lojza Honik

2. DEAR M§.DEMI t|VCIORE
I HA\IE BEEN AFAN oF YoUR§, AND HAVE ENJoYED Yot]R MANYMOVIE§.

TTiE MoVIE I LIKED TT{E MosT I§ ,,GHo§T".. I wAs WoNDERING IF YoU woULD
NoT MIND ruLING A §MALL REQUE§T.

CAN YOU PLEA§E AUTOGRAPH TTiIS PICTURE WHICH I HA\IE ENCLOSED ?
PLEASE USE TTiE ENCLOSED SASE FOR YOUR CONVENIENCE.

THANK YoU FoR TAKING TI{E TIME To PčAD MrREQt]EsT.
§INCERELY

Lojza Horák

Abychom nezapomněli na to nejdůleátější - adyje dnešni příděl adres

Madonna 75RrckefellerPtaza NewYork
NY 1174ó

8491 Sunset Blvd Suite 485
W Hotlywmd, CA 90069

9830 Wilshire Btvd Beverly Hills,
CA90212

c/o William Morris Agenry
151 Et Camino Drive Beverly Hills, CA 90210

Demi Moore 1453 Thiíd Stre€t Suite
420 §anta Monica CA 90401

Bqd Pitt 9150 Wilshire Blvd Suite 350
BwerlyHiUs, CA9O2L2

Jason_Pňestlev 2459 ParkOak Drive
Los Angeles, CA 90068

Julia Roberts 6220DelValle Drive- Los Angeles, CA 90049

Bruce Willis 1453 Third Street §uite
420 Santa Monica, CA 9040l

David Duchovnv 8942 Wilshire Blvd cio X-Files North Shore Studios Building l0
Beverly Hills, CA 90211 110 - 555 Brookshank N Vancouver

BCV7I3S5 Canada
9illian Anderson 250 N Robertson Blvd Suite 518 Beverly ňnr, cA sozt

nebo kanadslú adresa (viz Duchovrry)
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TEsT
Co si mvslíš o škole ?

Někteři školu nemaji rúdi a pokládají uyllčování za všeobecnou pohromu. Jiní jsou se škalou smířeni.
Možná někde existuje i žák, který chodi do šknly s chuíí.

l.Paťiš k nejlepším ákům ve řídě ?
2. Těšíš se celý týden na sobotu a neděli ?

3. Lituješ, že si nemůžeš s sebou do školy nosit televizi ?
4. Našsl sis nejlepší krámoše právě ve škole ?
5, Máš náLd školu hlavně hnili tčlo§vih ?
6.Libi se ti ve škole nejvíc přestá,vka ?
?. Je pro tebe nejlepším okamžkem odchod ze školy ?
8. Mysliš si, že jsouvaši učitelé moc pfisní ?
9. Baví tě někteý předmět uk. že zanedbáváš ostatní ?
l0. Zdá se ti, že ve škole uťkii čas daleko pomaleji nsž doína ?

í1

Za každé ANO u otózek 1,4,5,6,9 a za každé }ÝE u otázek 2,j,7,8,10 si připočti 1bod.
yíc než,6 bodů,. Máš školu nid/a a zřejmě se i rád/a učiš, Je to vťrbec možné ? Mezi spoluálry ve škole nuíš dobre

přátele. V ádném případě nejsi smutný/á že musíš chodit do školy, hodiny matematiky ani ČeŠtiny

tě nemohou razhizet.
3 - 6 bodů,. Štota pro tebe znameni jistý fiítlak a jsou dny, kdy bys tam raději nešel. Ale nakonec uzniiš, že je pro

tebe neáytná a že se tamzqžijíi příjemne chvile. Alespoň o přestávkr{cb ne ?
méně než 3 body : Štota ti ani trochu nepřirostla k srdci. Spoluáky nesnášíš, o učiteťch ani nemlwě,

Učit se nebudeš, považuješ to toťž zamátu časrr_ Je to škoda protože je lepší umětbát
věci z lep§ §tnánky.

BONBÓNEK - pro nejmenší
Na kteý mníček forrká útr ?

Er
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OSOBNOST, KTERÁ FRčí
princ TfrlLířtffi z TířtJů§§

= syn prince Charlese a princezny Diany, jeho občanské jméno je William Arthur Philip Windsor,
&lrozen 2I.6.1982 v Londýně ve anamení Blíftnců

přezdívka : Wills, Wombat
- je n:ípadně podobný wé matce
vlaqy: blond'até
ďi:modré
- studuje presttžní sďední školu v Etonu (vládne tam pŤísný reám. všichni nosí uniformy; když někdo
Pňjde pozdě na qučováni musi se druhý den zapsat do ,,knihy hanbý'); je nadaný na jazyky a jde mu
rnatematika

- má mladšího bratra řIarryho (*1984) a psa -labradora Wigeona; je 2. v násfupnictví na britskf trun _

usedl by na něj jako William V.
hobby : plavání, lýování, střelba, rybolov, motoloos, populární hudba. akční filmy, jízda ná koni,

pďítačoyé hry, rychlá auta
- je nekuří§ zdvořilý, plachý, líbí se mu Emma ze Spice Girls, Claudia Schiffer
- čteníŤ§ ve Velké Britínii ho ozračily za ,,chlapce, kterého by ve VB touály nejvíc
- 7dédí 250 mil.liber a mnoho knilovských sídel a palácu

Pokusíme se vris pravidelně seanamovat s tím, co značí vaše křestní jména a jakého jsou prrvodu.
(Z prostoroqých fuvodŮ pouze ý&rově.) Přijměte to jako blahopřáni Alfonze k svátku. 

-

zÁití
1.9._ Linda :ze španěl.knísná" z něm. mírruí, jemnri nebo lípa (Linde)
2.9.- Adéla : germánského pŮvodu, zknícenina Adelheid, vyklád.i se jako ušlechtilá, vzrešených

způsobů apostaw
9.9..- Daniela : hebrejské jméno, = bůh je můj soudce
11.9.- Denisa : řeckého prrvodu @ionýs - bůh úna), z frarrcouzjména Denis = boáké dítě
12.9,- Marie : biblickéjméno, snad eg,rptského původu, = milovaná boheq někdy téžpaní nebo kapka moře
14,9.- Radka :r,zniklo ze slovans§ých jmen zaňnajících na rod - nebo konficích na -rada, : radostná, radu_

jící se
15.9.- Jolana : asi slovenskii podoba řeckého Helena, : wětlo, nebo mad'arské Jóléan: dobrá, sprárrná dívka
16.9.- Ludmila : staré ďovanské jméno, : lidu milá
22.9.- Darha :jihoslovanského původr1 : dar, d:írďek
24.9., Jaromír : slovanské jméno, = sla,mý silou, slavíci jaro, silný bojovník, usměrňující prudkost

fiarý =pnrdký, bujný, mir = mírnl mírnící)
26.9,- Andrea : PŮvodněřecke jméno, u nás přwzaté z francou:štiny, obdoba k mužskému Andrej = statný, od\,"fuý
28.9,- Václav : České jméno slwanskeho původq = úce slavrrý, jedno z nejrozšířenějšich jmen u nás
29.9.- Michal : biblické jméno hebrejského původu, = kdo je jakó buh, poďobný bohú

Ří,rEH
4.10.- FrantiŠek : italského pwodrr je spojovráno se watým Franťškem z Assisi, slovrť ziklad tvoří gerrruín.

franko = svottodný mui nebo francesco _ matÝ Francouz
5.10.- Eliška : pwodně hórejské Alžběta = můj buh je přísaha
8.10.- Věra slovanské jméno, odvozené z Věroslava = vira
13-10.- Renáta : latin.PŮvodr1 : Ztovuzrozeni, v ruštině ji považuji za nové jméno ze slov 1gvoluce + rr4uka

+ gud (=pníce)
15.10.- Tereza : řeckého pwodrr od ostrMr Thera (v Egejském mofi) nebo Therasia (u Sicílie)
18,10.- Lulcíš : zkrácenina latinského Lucanus = Lulcánec, pocházející z Lukánie (= kraj v jižri ltálie)
l9.lO._Michaela : ženskí podoba ke jménu Michal - tt{ichaél (viz ýše)
29.9.- Silvie : latin.původu (silva = les;, : žr:nazles4 lesní xnta; poeestěné Sylva
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LI§ToPAD
{,t l.'. {a{.et , němec.původq = wobodný muž, clrlap
l 1. l l ,- ltanin : latin.pwodu = I\zíartův, zawěcený bohu Martovi (= bůh vriXry Naan), boiovný
18.1l. - Romana : latin.PŮvodq k muákému Roman, = Římanka,'fimsM, pri"n,ir.ii.i , Ř"ra
l?.ll.- 4litt" , hebrejského pwodu = bohu zawěcená, buh je rná přsaha
20. 1 l,- Nikola : původu, ate přwzaté z francouzštiny, = vitez nad lidem, vítězství lidu
25.1 1., Kateřina : řeckého pwodrl = čistá, cudrtá, mrar.rrá, jtorrni ,áUaa je z egrpského ,,koruna,.
30.1l.- Ondřej : řeckého pwodu (Andreas), : mužný, od\ááý, §tatný

JAK JE NEZNÁTE
pokuste se uhádnout, kterého z členů učitelského sboru vidíte na fotografii,
Pokud si nevíte rady, pomůř viim roáovor na konci Alfonze.

\

7,E SKOLNIHO HRNCE S \IrIPNOU KAš
* U BurianŮ zamornl telefon. §tucfuitko zvedl pan Burian - otec 3 dospivajícich dcer - a ani se přiliš

nedivil, kdYŽ uslYšel :"J§i to Ť, žabko ř - ,,Ne !" odpověděl pan Burianj,,tady jemajitet rybnika...
* lvíanŽel se vrátil domŮ rozarřed : ,,Celej den jsem proseděl ve lyšeťovací *rta r Tak pra§ěný heslo

vkladní knížcy - Peníze nebo ávot - mohlo napadnout akorát tebe !*
* Přijde matka s dcerou k lékaři a říkí : ,,Pane doktore, ne@íval byste se na moji dcen1 prď mátakw-

ťeštěné oči r' - Doktor si ji prohlédne a poúdá :"Povolte jí gumičku ve vlasecň ...
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* Přijde pán k lékaři a stěžuje si :"Pane doktore, píchá mě v bfiše ze sťany na stranu.o' DolCor přemýŠlÍ

a pak řekne : ,, Víte co. potírejte si bficho ťikrát denně čerstvou hlínou." - Pacient na to nedŮvěfivě :

,,A pan€ doktore, rryrslíte, fu to pomůže 7' - ,,No, jestli to pomůř, to nerdm, ale měl §ste si pomalu

zvykat.
* ,,Co to rniiš na ruce r pú se učitelka 

'áka. 
- 

",Prosím, tetování." - .Já ti dám tetování ! Vždy' je to samý

tahák.,.."

§tg,rDŮr,gžrrĚ.ršÍ šxor.xÍ ztIAčKy :
tlčení je dřina 87íží se učíťeJ l Čez?ej vědoaosti !

útes .budeš ce7ý
derr rr jednora ko]-e

Yyt:rti se pětce
vyznačeaýmí snn.ěry !

Pozor, abys nevyletěI
od tabu7e !

Pří vyuěování
nezapomeň
na občerstvení

Než t*ážeš rysvěděení rodíčtb,,
zjisti sí aejb7ížší prrní pomoc,

ffi lč,

/,

JřNoil*€ §E To §€c\T€

$trslEr lfttE SAND9 .

----
(,

l

F,§
tr

HoRosKoP Jak jste na tom s odvahou ?
§kooec {21.3.-20.4.1: nemi{ strach zvki, tíeré dobře zná, ale jeho odvaha miá ve chvíli, kdy se setká s něčím

noqinr; dokonce ho lze snadněji zastrašit slovy než činem; bojovat umí ještě tak za sebe, pálit
si prsty pro někoho jiného nenrá ve arykq není vhodným partnerem pro kritické situace

Búk (21-4.-21.§.l:je plný síly a rodrodnosti, proto nemivá strach a spoleh.i se vždy na wé stly; je ochoten
wé názory apřial prosazovat silou, kterou ,Jzrnáváaiúiny prosťedelq, nelekne se hned ták
něčeho a pohrd dostane stacb, přejde do útolru

Blftenci 0Z5.-21,6.1: nehýŤí odvahou, ale mají jí více, nežby mno\i čekal; jsou obvykle nenápadní, alekdÝ
dojde na,,lámání chlóa", dokáži mnohem víc než ti, kteří o wé odvaze pějí ody;
ne^aji strach, pokudjdou za qpriivnou věcí, a nedají se odradit nebo po@latit

vypadá jako bázlivec, ale je to velký omyl; n€íuí strach a dakážc vyčkat na nejvhodnější chvíli

7
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k Útoku; dlouho zachováxáklid, ale pokud ho qprovokujete, nemůžete mít horšího pro-
tivníka; nePustí vás a nepřestane, dokud nemítěú;v takové chvíIi neará §trach a boiružel ani
míru

Lev (23-7-,23.E.I: lví srdce je s}mbolem odvahy, ale lidé narození ve znamení Lva k nejodvážněj ším nepaří : j sou
ochotni usťupovat až po urč-itou m€4 potom se sice na odpor postaví. ale vět§nou až
ve chyili, kdy jsou jejich šance velmi malé: nedá se říci ,že by odvaha bylajejich silnou
stnínkou a spolétnt se na ně není právě nejvhodnější

T Panna 01.8.-23.9): tichár, nenápadruí a křehk4 ale stateárost a odvahu by mohla rozdávat; stojí vžďy na Svem a
neohlíá se na důsledky, nezalekne se hrozeb, rní však strach z ýzické bolesti. avšak
dolcíže ji vydrfut; nebojí se po§tavit i za druhé; není z těch, kteři utíkají z boje

Yáhv Q4.9. - 23.10): rády se předvádějí a milují obdiv, proto i jejich odvaha je jen hrani: když jde skutďně
do tuhého,je ta tam

doki{že ss qvléď zkažňé nepříjemnosti. umí se postavit m odpor, ale jakmile 4iistí,
že je protiwík silnějši, rtajde vždy 4působ, jak se rychle dostat najeho sřanu a aněnit se
ve spojence: odvahy přílliš nenui, spíše rafinovanosti a schopnosti lycíťt neJvhodněj ší
chvíli

§řelec Q3.11.-21.I2):je odvážný a nemívá straclr, ač právě zde řadavy1imek potvrarje pravidlo; dokáže se
postavit na odpor zlrl nád lĚak útďí ze ziůohy a tak, aby sám nebyt ohrožen; kdo to
59 §fig|ggín rrmí, nalezne v něm odvážrého partnera pro každou sitrraci

Kozoroh (22.12.-20.I.1:je odvážný ale pouze v pfipadě, že si předem zv:íž všechna ňzikaaroáodne se
pro určité řešení; potompwně sto:i za srym a není snadné ho asnašit nebo donutit
k ústupu; pokrrd však musi reagovat na nebezpečí okamžitě, dopouští se chyb:
do džungle to není vhodný paítner

Yodnář (21.1.-18.2J: spiše než odvaha je jeho dominantním rysem strach; bojí se chltného laokr1 bojí se
rozhodnutí a ruí pfiliš velk.Ý respekt před autoritami; není těžké ho zastrašit a donutit
ke měně ruízoru; jít s nimv noci pusým lesem se roáodně nedoporučuje

Rvbu_{19,2.- 20.3.1: jsou nenipadné, ale odviižré, dokonce i tam kde by to nikdo nďeka| dolcáží se postavit3 protivfum, pokud jsou o wé pravdě přewědčeny, rrmí gg zastat slabších; přiliš nemluví,

.íŤ11 ale jednají; nemají strach ani zfuúcké bolesti; jsou ideálním paítnerem pro ruívŠtánr
strašidelného hradu

ANKETA
Víte, co požadují děti od sr,l"ch rod,ičů ?

x nerozrnazlujte ruís
* nebjte se být přísní a důďední
x nechraňte nís před všemi dusledlv našeho jedrráni
x neřftejte, že ruís nerruite nádi

" nikdy si nemyslete, že je pod vaši důstojnost se nárn omlwit
* nena&ívejte a nedonrlowejte íuá.m na veŤejnosti

lvíy jsme se zeptali :

I. Co se vóm nelíb{ na rodičích (a dospěhicích vůbed?
2. Co se vóm na nich libí ?

b:zka('7.C): I. Zarachy. 2. Jsou na mě hodný.
Monika (?.C): l. Nad.ivají mi za nic, 2. Nic.
Markéta {6,C): 1. MŮžou si dělal co chtějí; polyšuji se nad děcka. 2.W,dobrej mozek (někteří).
Iva (7.D): 1. Jsou starši a vychovrtvají mě.
Lucka (7.D): l. ,§uzerujou." 2. Něktefi jsou spávní.
lfuna (9.C): l. Myslí §, že jsou nejchytřejší.
Franta (6.8): l. Nic. 2. Vsechno.
Klára (1.C): 1. Že sháÁají. 2. Nic.
Helena (1.A): 1. Hádaji se. 2. Že chodido pníce.
Jana (1.B): l. Jsou pfisní. 2. Kupujou mi hračky.
Linda (l.B): 1. Když mě tatka lechtrá,.

Verča (6,C): l, Když na mě křiči pro nic. 2.V@cky mi vše vysvětlí.
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Aneta (6.C): l. Že je musím poslouchat. 2. Že geo mě starají.

A naopak učitelé odpor.ídali na oťázku :

Co se vóm Hbí - nelíbí na_útešníc* d&ech ?

P.uČ.Málková : radost ze Žlvota^ smysl pro humor, dobré ruipady - trrlgární vl.jadřování, neukázněnost, neslušnost
p.uč.Gračková : skoro vždy dobú nílada - oprsklost
p.uč.Kučerová : oblečení - drzost u někter}ch, r,rrlgární rljadřování
P-uČ. Najmano'uá : Že jsou upřírmé. bezprosťední - jsou drze a r,ulg:irní, necení si hodnotných věcí
p.uč. Benediktwá :jsou bez problému - občas drzost a nepochopení
p-uč, spáčilová : samostaútos! sebevědomost - neukizněnost, nelritičnost
p.uč. soj:áková :jsou bezprostředrú, nemají ádný problém - neukiizněnost
p.uč. Peřík : radost zs frvoÁ - příl§ lysoké znalosti v oblasti výpoe€fuí techniky

ptaly se Luclra K., Lucka V. a Zuzlra

BARE§/NÝ HoRosKoP
podle data

Podívejte se , jak :

narození rnrite Pfidělenu do ávota svou barrnr a ta viis bude nějak chaíakterizovat.

t$ě9q (e.-?.;.1Z.g.): lidétáobanyjsoupracovití,v}trvalí,poctiví,ktefivšakjakokótT,byujižod
dět§tvi áaveni sebe&rvěry, proto pŮsobí většinou §taršín dojmem, cizí je jim smělost i odvaha; je v nich
pfiIš nejistoty, v:ihavosti a touhy nechat se nďcým řídit avést; obvykleirývají nedoceněni a jejich schopností
nebo nad:iní si nikdo ani nevšimne; přitom na nich přiroda nešetří, mají vrohv pro *"t .uti.Í.é a příroani
věďy a qň juyky; většinoujsou aké nadprůměrně manuálně zruční, snadno se nauěí hnít na hudební ná-
stroje; jsou to §píše §amotiáři, a proto si vybírají povotání, kde nemusí přijít do styku § lidmi; v citové obla§ti
jsou nesměli a nevěřÍ, Že by je někdo mohl mít skutďně rád; na druhéiro člověka si dost dtouho wykaji, ale
Pokud se jim to Podaří, Potom je to wazsk nalždy; maji pruměrnou postavq o snij zerrnějšek se p*fiš nesta_
raji, věťina jejich zdravotních poťží ír,á §vuj pwod v psýchice

usudek a půvab - to jsou hlaÝlí znakT, lidí narozených v tomto obdobi;
jiŽu_mlá&, se qznaČují roanahou, a proto neryůsobují wýnr rodičům větší problémy pň ýchově; vědomosti
v9 Š\ote si osvdují &zpoaá. v čemž jim poruíluí wozenii pilnost, dobá pamď 

" 
Ót opoÓ.t logicky myslet;

oblYkle Žjí klidně alyrovnang dokážítišit cid bolest i strach;nevede se ji- spatoe; na wět se dívají, ro^._
ným oPtimismenr; dokážiprojerrit soucit; neďídka se ale dívají na ostatnítrocňu swchu; umi si porádit
vkaŽdémzaměstnání - bývaji dobrými obchodnílqy, uňteli i finaněníky; většina z nich zastává vé lyšším
věku výaarulí místa; v lásce jsou dost chladní, jejich city se fidí roaunem; jsou hezci, často však kladou
na §zickou knísu větší dtnaa rcžby se patřilo; v plném 

"a.a"i 
se dožlzjí výsokého oé16, 6pi.,uJí pouze

na migrénu a tnívicí potiže

svtě nodrá (18.9.- 27.9.):lidénarozenipodjejínrvlivemmajísklonke§tře§těnostemablázrovinám.
Jsou nezivislÍ, neoilÍŽjí se na míněni jiných ajdou wouvlastní cestoq v rodině i mezi páteli šokují §rými
ťPudI i skutky jsou bysťi ,dŮvtipní ,mají dar ryslení a široké ájmy;bohužel často wé sfly trisu aň ra<Íy
oblastj av ŽÁdné nedosiiůnou většího úspěchr1 rádi získávají drub_é §ým pwabem ,ktery ulne3i uxvat i 

'
zneuávat; jejich ájem o druhé lidi je však většinou pouze kni&odobý a powchni;
mají smYsl Pro krásu i vlpravěČske schopnosti. proto inklinují k umění.ázejména k literatuře;ciá mu není
ani hereclcý nebo hudóni talent ate v této oblasti se prosadí jin zriabtay,f,rotože jsou Úo p."co*ti a
lYtrvalÍ;rozhazují plnými hntmi leradi pracují na jednom místě,v cito"e Óuta*i jóu scnryni udělat bez
roanYŠlerú hlouposti, cosi je nutí hledat nové objekty knííkodóých citů; o wé ,a*"i pririíneoa;i,
stívají se obětí nehod na cesuich a mají skton k tedvinoúm cnoroulm

jsou to tidé společenští, mají zvlíštní půvab, snadno navazují
kontakty; mívaji také dar yýúlwnosti, nldi pieŇedru.;í o wé pravdě a hlamě o tom, že prte oni.isou ti nejlepší;
3$i *lon k vědecke páci, neni jim možno upřít ani ierecké-nadání, milují hezké věci,'dórou čďbq hudbu
i divadlo; chtěji át meá hezlrými věcmi i lidmi, hezlcy se oblékat; toto kritérium kr1esy prereruií i pfi l}běru přátel,
Pokud se jim někdo líbí $'ým zwnějškem, jsou ochotni tolerovat jeho jiné ctrlĎy; ne;Óu pňtiširacoviť
ani anrČni, nemají rádi 1onotónní pnici a odpovědnost; v citové ÓUtarii jso" áort o"-rteri,'touží spíš po sáté
zrněně neŽPo skutďne láscq nejsou také přttiš věrni; m4ií paniclcí st aČt ,e stáři, žljídlouho, ale snadno
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s€ unaví, měli by si dát pozor na tnívení
pq_ř!žská rnodř (9.10 .-t7. 10. ) : titolidésevyznačuji vy,úvalostí, pracovitostí a siilostí názortl
někdy jsou až pfiliš prrntičkář§i. jsou sebevědomí, vědí, co chtěji, a ohykie k tormr nwáhají pouát každého
zpusobu. mají úctu k nrázoru druhých, méně si vráň majetkq neďírlka dosahují úspěchu a vyššího postaveni;
snaž se vžnv jednat 4lfima, bývají dobrými úftrlniky, vědeckými pracovniky, literáty či umělci; jejich postoj
k ávotu je ale pesimistick/; něktefi rádi cesn{í; chtějí, aby jejich ne.lbliXí byli §dé, kteří na sebe upoutávají
pozomo§t" ať už knásorr, inteligencí nebo postavením; jsou chladni a city nedávaji najwo, uavírají se často
do sebe a dobře se cití jen o samotě; nejsou hezcí, ale něčím zvláštní, §taíaji se o snij zemějšek; zdraví jim
přiliš neslouá
karmínová (18.10 .-28.10. ) : qralačují se mimořádně silným charakíerem, pfipravují spoustu problĚ
mů rodiďuq uátelům i sobě od dětství jsou lzdorovití a nemaji strach, dokíž bojovat s každýríL jsou upřím-
ní a ote\rření, ne vždy však právě proto oblíbení; rnají sklon k přetráněni a k rizikrr bývají dost nepoiídní a dokáá
se ponořit do práce tak sitně, že na vše zapomenorl protojejich pracoviště ani domácnost nikdy neziří čistotou
a není v nich klid; v přátelsM a v lásce jsou svéblaví a žirlivi, mívají velké, ale pouze kitkodobe uspěchy
u druheho pohlaví, příroda je obdařila velkou pfudstavivostí a uměleckými sklony. nejvíce je přitahuje divadlo;
neájí dlouho, aLe zato velmi intenzívně
purl>urová (29.10 .-7 .t7. ) : silluívůle, rozhodnost a twdohlavost - tojsou hlavní charakterové vlast-
nosti purpurových, nídi pňjimají role vůdců, chtějl fidit a ovládat" maji lysokou inteligenci; jsou to slŇní
lidé, často stojí v čele spolďností s charitativním poslránírn, jsou to silné individuality, které přitahují, jsou
pracoviť a nídi ře§ sloáté problémy, dosahuji vysokých po§tavení na univerzitách a úspĚšníjsoujako uči-
telé; maji široký okruh znárných, nidi jim pomohou v nesnázích; opačné pohlaví sehnivá v jejich žvotě
ýznamnou rrlohq protože jsou temperamentní, citová dramata však neproávají, na to jsou příliš sřízliví
a sóevědomí
burqundská (8.11 .,t7.11. } : rytnboliarje nenadiční lidi, jsou upřímní, srdďní a hodní, od jiných
ďekávají totež; jsou snadno zranitetni ale pokud si někdo dďcí jejich drlvěru, těž<o by mobt najít věrnějšího
přítďe; maji logicks myšlení, ale c\tí jim více pracovitosti, rádi sní, nemají smysl pro praktičnost jsou
velkorysí, ažrczhazortačni, mívají obrrykle hodně přátel a arárnýcb, nídi cestují apomávajl cizí laaje, mají
dar paměti; mohli by blrt škrrtďně št'astnými, k{ty jin v tom nebránila jejich lehkomyďnost a naivita; zustá-
vají dlouho mladí ducherl stále je nb;o zajimia nebývají hezci,ale v pozdějšímvěku v sobě mají něco, co
silně pfitahuje dnrhé pohlaví; většina jejich nenrocí v-átiká z lehkovážtého přístupu ke zdravotnímu staw nebo
z nervozity
n:nělkorá (18.11 .-27.11) : věfi, že lte musi vždy skončit šťastně; jakmile však prorpadnou pesimismq
je s nimi konec; jsou to sóevědomí lidq ktefi se ale snadno vtÁirlaji, rozzlobi se nebo rozlltostní; poťebují
v ávotě rĚ§o n€bo někoho, o koho § se mohli opřít nebo se k němu alespoň upnouq unanlají zásabl" že uěel wěť
prosředky, nčr<ďy jednají naprosto nelogicky, zejména v citorrých áleátostecb, a neďídka riskují; muá mají
sklon k soudnictví, vojenské a policejní sluĎě, často také k lékařství; jsou lrytívalí, nají nídi sport, ábalu a tanec;
v mezilidských vaazích jsou rnálo bezprostřední, někdy působí škrobeným dojmem, jsou to tak trochu samorosti,
a proto sem tám udělaji trapas, nebezpečnýjejejich sklon k hazardním hrary ženy poměrně často nenajdou nikoho,
kdo by vyhovwal jejich lysokým nirokůrrr, azůsávaji sarnry; vášině nunělkoých neni souzen dtouhý život, protože ájí
příliš intenzívně a zapomín4ií na wé 7Áíalí

zP9VĚDNA
V této rubrice vám zprostředkujeme odpevědi na vaše (roannné i méně rozumne) dotazy
r I}otazprc:

p.uč. Motla: Kdy bude větší učebna pďítŇů ?
To nevím, zeptejte se p.ředitele. Budu o to usilovat.

n.zástuppe : Kdy dostane 7.C novou tabuli ?
Tabule se vymění posnrpně.

n.uč.Maroška : Za kolik uběhnete 60 m ? - Nevim, už v dět§tví jsem běhal 100m.
Proč jste si nechal ostřihat vlasy ? - Nevim.

{
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TRIDA ROKU
1. čásT BoDováNí TříD
vZHLED rŘíny.-
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nejr,yšší zruímka je 10
tentokrát PňPoČÍál'áme boŮ řídám Úspěšnjm ve sběru papíru a kaštanů (kolekfiv - 5 bodů), dále dostanou bodl.navic tříů s
jednotlivci Úspěšní r,e 9porto,vních soutěžch (l bod za kaáého žiů<a) a5 bodů za organizaci sběru

pnŮrňŽNn poŘrnÍ : l.místo _ 9.I)
2.místo - 3.C
3.místo - 9.A

JAK JE NEZNÁTE ll
p.uč. Jitka Benediktová
I ]u!áte ráda svoje povolání 2 - Má,m. Kdvbych ho neměla ráda, nedělala bych to. A hlar,:rě mám nida děť,
2. Co učíte nejradějt 2 - Tělesnou {ýcholu.
3. Jak dlouho učíte ? - Učím skoro 25 let.
4. Čímiste chtěla být, když jste byla maló 2 - Archeoložka.
5. KdYbyste měla penize, co byste s nimi udělala 2 - Kdyby byly peníze, lylepšila §ch učebny a ťídy,
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